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• Individanpassad rehabilitering

Vare sig du åker på en behandlingsresa med oss eller föredrar digital rehabilitering hemma 
är alla våra behandlingsprogram individanpassade med fokus på varje deltagarens möjlig-
heter och målsättningar.

• Fysisk och kognitiv rehabilitering samt språkträning

Programmet innehåller fysisk träning med fysioterapeuter, behandling med neuropsykolo-
ger samt tal- och språkträning med logopeder för deltagare som har behov av detta. 

• Stroke, MS, Parkinson, hjärnskador och andra neurologiska sjukdomar.

Optima Rehabs rehabiliteringsprogram är framtaget för stroke, MS, Parkinson och trauma-
tiska hjärnskador. Studier visar att vår intensiva träning ger mycket bra behandlingsresultat 
för dig som drabbats av någon av dessa sjukdomar.

• Berikande miljö i Spanien

För dig som väljer rehabilitering i Spanien genomförs programmen i berikande miljöer där 
individuell målinriktad träning varvas med vila, god mat och social samvaro. I Spanien har 
vi valt en region som utlovar cirka 300 soldagar per år – för bästa möjliga välmående. 

• Svensktalande experter

Optima Rehabs program leds av fysioterapeuter specialiserade på neurologiska sjukdomar, 
neuropsykologer och logopeder. Alla med lång erfarenhet av rehabilitering. 

• Uppföljning efter tre månader

Tre månader efter hemkomst har vi ett uppföljningsmöte med alla deltagare tillsammans 
med några ur personalgruppen. Mötet sker digitalt och syftet är att följa upp hur träningen 
har gått efter hemkomsten

”Rehabilitering utifrån varje enskild 
deltagare. Varje människa är unik och 
därför är våra behandlingsprogram också 
det”



Neurooptimal träning är skapat för maximal förbätt-
ring av rörelseförmågan, språkets funktion och andra 
kognitiva problem efter en stroke.

Träningen består av intensiva dagliga övningar för 
specifika behov – exempelvis rörelsehinder, kondition 
och talförmåga. 

Träningen är också upplagd i den bästa möjliga mil-
jön under tillräcklig lång tid för att ge bästa bibehåll-
na effekt. Neurooptimal träning sker i en högintensiv 
form med arbetsdagar upp till 6 timmar. 

Programmen bygger på ett holistiskt tänkande där 
den kvalificerade och intensiva träningen tillsam-
mans med sol, värme, medelhavsmat och social 
samvaro ger goda förutsättningar för ett bra resultat 
av rehabiliteringen. 

Intensiv rehabilitering hjälper
Idag vet vi genom forskningen att hjärnan fortsätter 
att utvecklas och förnyar sina förmågor genom hela 
livet. Det är väldokumenterat att intensiv målinriktad 
träning kan förbättra funktionen även lång tid efter 
neurologiska sjukdomar och skador. 

Skräddarsytt
Behandlingen anpassas efter varje enskild deltaga-
res behov och målsättning. Syftet med rehabilitering-
en är bland annat att du skall förbättra funktioner 

Din träning efter stroke – vi kallar det 
neurooptimal träning

såsom styrka, balans och rörlighet. Det är ett inten-
sivt träningsprogram som pågår fem heldagar 
i veckan. 

Teamarbete
Vi arbetar interdisciplinärt. I vårt team ingår erfarna 
svenska fysioterapeuter, logopeder och neuropsyko-
loger. Vi har även samarbete med skandinavisktalan-
de läkare och sjuksköterska. 

Inskrivningssamtal med vår platschef/fysioterapeut 
Innan du bestämt dig för att resa har du möjlighet 
att samtala med våra fysioterapeuter – bland annat 
Emilia som också är platschef i Spanien. Hon förkla-
rar hur programmet är upplagt och gör en bedöm-
ning om programmet är rätt för dig.

Innan avresa går ni tillsammans igenom praktis-
ka frågor och samtalar kring din målsättning med 
rehabiliteringen. På så vis är du väl rustad för din 
behandling med oss på Optima Rehab.

Uppföljning efter tre månader
Från och med i år kommer vi att ha ett uppföljnings-
möte via nätet där vi kommer att samtala om hur 
träningen har gått efter hemkomsten och du har 
möjlighet att ställa frågor kring träningen. Samta-
let kommer att ledas av Optima Rehabs medicinska 
personal.



  ”Alla som jobbar på lägret är verkligen proffs. Ett starkt exempel 
är logopeden Eva som är bra på det hon gör och så otroligt bra 
på att lära ut – förutom att samtala mycket så sjöng vi en del ock-
så. Sen har vi Jerry som är psykolog, bra på att lyssna, ge goda 
råd och är en riktig härlig person. För mig har det varit ett jätte-
bra läger. Man får verkligen träna på allt vilket jag tyvärr behö-
ver. Jag kan verkligen rekommendera Optima Rehab till någon 
som funderar på att kvalitetsträna med ett proffsigt team” - 
Anna Holmlund fd världsmästare i skicross

Spasticitet
Spasticitet kan behandlas med Botox och intensiv 
fysioterapi. Vi kan ordna med läkarbesök och om 
läkaren gör en bedömning att det behövs kan vi även 
ordna med Botox injektioner. För maximalt utnytt-
jande av injektionerna ska dessa tas två veckor före 
avresan. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig med 
detta. 

Afasiprogram
Från och med 2022 kommer det alltid att finnas en 
logoped på våra resor. De kommer att ha möjlighet 
att ge dig en viss träning men oftast inte på individ-
nivå. För dig som har afasi rekommenderar vi att 
boka in dig på afasiprogrammet.  Forskningen visar 
att träning för personer med afasi sker bäst genom 
intensiv träning under en längre tid. Två – tre timmar 
träning med logoped fem dagar i veckan, både indi-
viduellt och i en liten grupp. Logopeden utreder och 
behandlar deltagarna md tal-och språksvårigheter, 
röstproblem och kommunikationsstörningar. 

Anhörig – medföljande
Vi välkomnar dig som anhörig till Spanien På Opti-
ma Rehabs anläggningar är du som medföljande 
hjärtligt välkommen. Vi vet att du fyller en viktig roll i 
rehabiliteringen. Och självklart har du på plats möj-
lighet att prata med vår personal. Vi ser vistelsen som 
ett utmärkt utbildningstillfälle för både deltagare och 
medföljande. 

Hotel Suitopia Sol y Mar Suites hotel
Hotellet ligger endast 50 meter från stranden och 
håller en mycket hög standard. Deltagarna bor i svi-
ter som är på 75 kvm och alla har en stor terrass. De 
flesta av sviterna är anpassade för funktionsnedsatta 
gäster. På hotellet finns restaurang, bar, kafeteria 
och bassänger. Det finns också ett gym som är öppet 
för alla deltagare och medföljande. 

Hotellet är ett av Calpes bästa hotell och på Tripad-
visor får hotellet 4,5/5 möjliga. 

Optima Rehabs träning sker i ett stort rum på hotellet 
där vi har all vår utrustning. Om vädret tillåter tränar 
vi utomhus eller i havet. 

Calpe
Calpe ligger cirka 50 minuters bilväg från Alicantes 
flygplats. Det är en historisk stad med vita badsträn-
der. Längs vattnet finns en fin strandpromenad. I 
hamnen hittar du fiskrestauranger och är man uppe 
tidigt på morgonen är det värt att besöka den lokala 
fiskmarknaden. Det är en gammal historisk stad med 
många arkeologiska platser att besöka. Området 
har cirka 300 soldagar och därför ett bra område att 
vistas i även tidigt eller sent på året. Vill du besöka 
Alicante finns det både tåg och bussförbindelse. 



   ”Jag tänkte att tre veckor kan väl inte förändra ens liv avsevärt? 
Det som för mig känns viktigt för är hur jag fortsätter hemma.  
Och sedan jag kom hem har jag känt mig fylld av energi och trä-
ningsmotivation. Alla som jag träffar tycker att jag har tagit stora 
steg framåt. Jag har en lång bit kvar med för mig har effekterna 
av denna resa inneburit en mycket högre livskvalitet! Jag siktar på 
att åka igen nästa år”- Marcus Öfverbeck tidigare deltagare

   ”De individuellt anpassade och vetenskapligt underbyggda 
rehabiliteringsprogram som organiseras och erbjuds av Optima 
Rehab utgör basen i en sammanhållen, långsiktig rehabiliterings-
strategi där flera aktörer kan samverka” - Professor Michael 
Nilsson. Medlem i Optima Rehabs rehabiliteringsråd

   ”Att vi åkte på en träningsresa med Optima rehab är det bästa 
som har hänt! Vi visste inte vad vi kom till med det kändes så bra 
från dag ett nere i Alicante! För mig som anhörig var det väldigt 
intressant och en givande föreläsning av neuropsykologen Jerry! - 
Liselotte Öfverbeck tidigare medföljare
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Våra resor till Spanien 2022

17 april - 6 maj
8 - 27 maj
18 september - 7 oktober
9 - 28 oktober
30 okt – 18 nov



Finansiera din rehabilitering med Medical Finance
Många av våra resande tar hjälp av Medical Finance 
som är specialister på finansiering av privat vård, hälsa 
och utbildning. 

De erbjuder enkel och säker finansiering med förmånliga 
och transparenta lånelösningar från 10 000 kr till 200 000 
kr (räntefria lån max 50 000 kr).

Just vilken ränta du erbjuds beror på lånets storlek, 
önskad återbetalningstid och din kreditprofil.  Efter 
kreditprövning får du besked om vad Medical Finance 
kan erbjuda just dig. 

Läs gärna mer på deras hemsida  
www.medicalfinance.se

Finansera din resa med hjälp av 
Försäkringskassan och Medical finanace

Ersättning för vård utomlands
Du har en möjlighet att erhålla ersättning för vård utomlands. Alla kan söka oavsett ålder 
och arbetsförmåga. Optima Rehab hjälper dig gärna med ansökan.
 
Försäkringskassan - Lätt att ansöka

 1. Fyll i Optima Rehabs intresseanmälan

 2. Skriv på fullmakten för ersättning för vård utomlands

 3. Ta fram en kopia på en aktuell journal  (1177.se)

 4. Skicka allt till Optima Rehab

 5. Optima Rehab håller kontakten med Försäkringskassan som administrerar  
  handläggningen och återkommer med deras svar. Det kan ta mellan 
  två – tre månader. Var därför ute i god tid. 

Medical finance



Rehabilitering i Spanien med  
Optima Rehab.Vad ingår i programmet?

• Inskrivningssamtal innan avresan

• Läkarbesök vid ankomst och avresa

• Individuellt anpassad rehabilitering

• Gruppträning

• Bassängträning

• Föreläsningar

•  Cogmed-arbetsminnesträningsprogram

• Uppföljning efter tre månader via zoom med 

behandlande personal

• Tillgång till gym, ute- och inomhusbassäng

• Inkvartering i delad svit på 75 kvm med 

pentry

• Helpension två dagar i veckan och halv- 

pension övriga dagar

• Ankomst och festlig avslutningsmiddag

• Entré till spaavdelningen

• Inkvartering i delad svit på 75 kvm med 

pentry 

• Helpension två dagar i veckan och halv- 

pension övriga dagar 

• Ankomst och festlig avslutningsmiddag

• Entré till spaavdelningen

• En spabehandling

• Föreläsningar

• Konsultation med behandlande personal

Prislista
Grundpris             117 000  Sek
Medföljande             17 500  Sek

Enkelrum             11 000  Sek 
Afasiprogram           8000  Sek
Botoxprogram            individuell prissättning
        

För deltagare ingår: För medföljare ingår:



Digital stroke och neurologisk rehabilitering.
Ett bra alternativ eller kompliment till Optima 
Rehabs träning i Sverige/Spanien.

Det fi nns studier som visar att digital rehabilitering fungerar mycket bra. Studier kring digital reha-
bi-litering visar på att det är en lättillgänglig och eff ektiv behandlingsform. 
Optima Rehab erbjuder dig  att träna digitalt med någon av våra terapeuter. Du kopplar upp dig via 
en "säker" plattform där du kan kommunicera med din terapeut via en videolänk. Länken skickas via 
mail till dig.  

Om du har frågor om din rehabilitering kan du även maila till behandlingsterapeuten och inom 24 
timmar får du svar. Vi ser det som en möjlighet till fortsatt träning efter våra träningsprogram i Sverige 
och i Spanien. För dig som inte kan resa ger detta dig en möjlighet till träning med ytterst erfarna och 
kompetena terapeuter.  Första samtalet  oavsett med vem kostar 500 SEK. 

Eff ektiv behandlingstid är 45 minuter. Behandlingsterapeuten för journal över alla aktiviteter vil-
ket möjliggör uppföljning. Den kan även användas för eventuell ersättning från försäkringsbolag/
ar-betsgivare.

Prislista
5 behandlingstillfällen med fysioterapeut                  5.000  Sek
5 behandlingstillfällen med logoped          5.000  Sek
5 behandlingstillfällen med neuropsykolog                  7 500  Sek 
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